Załącznik Nr 2
do SIWZ

Nr sprawy:
Z/PO/2020/10/1

Wzór Umowy Nr ………
zawarta w dniu …………..., z mocą obowiązywania od dnia, pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu
z siedzibą w Sosnowcu 41 – 219, ul. Lenartowicza 73
wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
o numerze: 0000058568
NIP: 644-25-21-816
REGON: 273572779
kapitał zakładowy: 37 908 000,00 zł
reprezentowaną przez:
1) Marka PIKUŁĘ – Prezesa Zarządu,
2) Dorotę NOWAK – Członka Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
zwaną dalej Wykonawcą
UWAGA
Zapisy niniejszego wzoru umowy wraz z załącznikami zostaną odpowiednio dostosowane
na potrzeby każdego z trzech zadań, na etapie podpisywania umów z wybranymi
Wykonawcami. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana dla więcej niż
jednego zadania wówczas z Wykonawcą tym zostanie zawarta jedna umowa obejmująca
swym zakresem te zadnia.
§1
Przedmiot umowy
Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego
w trybie przetargu otwartego zgodnie z „Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli
określony w Prawie zamówień publicznych”, w ramach niniejszej umowy zobowiązuje
się wykonać usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie z Ustawą o
ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020, poz.838 z późn. zm.) w oddziałach i budynkach
Zamawiającego zlokalizowanych w:
1) Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 60,
2) Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73, Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73
(budynek mieszkalny z otoczeniem),
3) Będzinie przy ul. Promyka 30,
4) Będzinie przy ul. Kościuszki (punkt socjalny kierowców PKM Sosnowiec Sp. z
o.o. z pętlą autobusową),
oraz na pętlach autobusowych zlokalizowanych na przystankach końcowych linii
obsługiwanych przez zamawiającego
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I. Zakres usługi w Oddziale w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 60 Zadanie nr 1- obejmuje:
1. Stałą, całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną: osób ∗ i mienia**
zwaną dalej „usługą”, na terenie oddziału Zamawiającego w Dąbrowie Górniczej przy
Al. Piłsudskiego 60, obejmującą swym zakresem:
1) teren zajezdni, place postojowe, budynki wykazane w Załączniku Nr 1a do
umowy, ich pomieszczenia oraz rzeczy znajdujące się w tych pomieszczeniach,
2) pojazdy parkujące na placach postojowych, w garażach oraz na parkingach,
wykazane szczegółowo w Załączniku Nr 2a do umowy,
wraz z ciągłym, nieprzerwanym monitoringiem operacyjnym polegającym na:
 stałym śledzeniu, rejestracji oraz gromadzeniu danych dotyczących stanu
powierzonego do ochrony mienia, wykazanego szczegółowo w Załącznikach Nr
1a oraz Nr 2a do umowy - w celu jego prawidłowego zabezpieczenia przed:
kradzieżą, włamaniem, wszelkimi wypadkami nadzwyczajnymi, zamachami, a
także atakami terrorystycznymi,
 gromadzeniu w/w danych, gromadzenie przez Wykonawcę tych danych musi
następować z wykorzystaniem urządzeń do masowego przechowywania danych
udostępnionych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne
prawo wglądu do zarejestrowanych (zgromadzonych na urządzeniach służących
do masowego przechowywania danych) przez system monitoringu danych i
materiałów.
2. Przedmiotowa usługa prowadzona będzie według sporządzonego przez
Wykonawcę grafiku służb uwzględniającego zapewnienie odpowiedniej obsady na
każdej zmianie, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
zapewnił 2 osobową obsadę pracowników w pomieszczeniu portierni bramowej
przez całą dobę. Dodatkowo Zamawiający wymaga , aby w godzinach 18:00 –
6:00 minimum jeden pracownik (trzeci pracownik) wpisany na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stale patrolował teren oddziału.
Pozostali pracownicy Wykonawcy muszą spełniać co najmniej wymagania
zawarte w art.31 ustawy o ochronie osób i mienia oraz powinni być należycie
wyposażeni, w sposób gwarantujący pełne, należyte i staranne wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz nadzorowani przez przynajmniej jedną osobę
wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zakres
czynności Wykonawcy zawiera Załącznik Nr 3a do umowy.
3.Wykonawca będzie realizował usługę również z wykorzystaniem urządzeń
Zamawiającego (bariery podczerwieni, szlaban, system monitoringu wizyjnego,
alkomat).
II. Zakres usługi w Oddziale w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 – Zadanie nr 2 –
obejmuje:
∗

Ochrona osób – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności
osobistej
**
Ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także
przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób
nieuprawnionych na teren chroniony
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1. Stałą, całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną: osób* i mienia**, zwaną dalej

„usługą”,
na terenie oddziału Zamawiającego w Sosnowcu przy
ul. Lenartowicza 73, obejmującą swym zakresem:
1) teren zajezdni, place postojowe, budynki wykazane w Załączniku Nr 1b do umowy,
ich pomieszczenia oraz rzeczy znajdujące się w tych pomieszczeniach,
2) pojazdy parkujące na placach postojowych, w garażach oraz na parkingach,
wykazane szczegółowo w Załączniku Nr 2b do umowy,
wraz z ciągłym, nieprzerwanym monitoringiem operacyjnym polegającym na stałym
śledzeniu, rejestracji oraz gromadzeniu danych dotyczących stanu powierzonego do
ochrony mienia, wykazanego szczegółowo w Załącznikach Nr 1b i 2b do umowy - w
celu jego prawidłowego zabezpieczenia przed: kradzieżą, włamaniem, wszelkimi
wypadkami nadzwyczajnymi, zamachami, a także atakami terrorystycznymi przy
wykorzystaniu urządzeń Zamawiającego (system monitoringu, bariery podczerwieni,
szlabany itp.).
Przedmiotowa usługa prowadzona będzie według sporządzonego przez Wykonawcę
grafiku służb uwzględniającego zapewnienie odpowiedniej obsady na każdej zmianie,
z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił minimum
3 osobową obsadę pracowników, a mianowicie dwóch w pomieszczeniu portierni
bramowej przez całą dobę i jednego w pomieszczeniu portierni w budynku
administracyjnym w godzinach 05:30 – 19:30 w dni robocze. Pracownicy muszą
spełniać co najmniej wymagania zawarte w art.31 ustawy o ochronie osób i mienia
oraz powinni być należycie wyposażeni, w sposób gwarantujący pełne, należyte i
staranne wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nadzorowani przez przynajmniej
jedną osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Zakres czynności Wykonawcy zawiera Załącznik Nr 3b do umowy.
2. Stałą, całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną: mienia**, zwaną dalej „usługą”,
na terenie budynku mieszkalnego Zamawiającego w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza
73,
obejmującą swym zakresem: obiekty, pomieszczenia, parkingi, budynki
wykazane w załączniku nr 1f do umowy oraz rzeczy znajdujące się w tych
pomieszczeniach wraz z ciągłym, nieprzerwanym monitoringiem operacyjnym
polegającym na stałym śledzeniu, rejestracji oraz gromadzeniu danych dotyczących
stanu powierzonego do ochrony mienia, wykazanego szczegółowo w załączniku nr 1f
do umowy- w celu jego prawidłowego zabezpieczenia przed: kradzieżą, włamaniem,
wszelkimi wypadkami
nadzwyczajnymi,
zamachami,
a
także
atakami
terrorystycznymi przy wykorzystaniu urządzeń Zamawiającego (system monitoringu,
bariery podczerwieni, szlabany ,itp.).
Przedmiotowa usługa prowadzona będzie według sporządzonego przez Wykonawcę
grafiku służb uwzględniającego zapewnienie odpowiedniej obsady na każdej zmianie,
z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił 2 osobową
obsadę pracowników w pomieszczeniu portierni bramowej przez całą dobę.
Dodatkowo Zamawiający wymaga , aby w godzinach 18:00 – 6:00 minimum jeden
pracownik (trzeci pracownik) wpisany na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej stale patrolował teren oddziału. Pozostali pracownicy Wykonawcy
muszą spełniać co najmniej wymagania zawarte w art.31 ustawy o ochronie osób i
mienia oraz powinni być należycie wyposażeni, w sposób gwarantujący pełne,
należyte i staranne wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nadzorowani przez
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przynajmniej jedną osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej. Zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 3c do umowy.
III. Zakres usługi w Oddziale w Będzinie przy ul. Promyka 30, na pętli autobusowej
w Będzinie przy ul. Kościuszki oraz na pętlach autobusowych
zlokalizowanych na końcowych przystankach linii obsługiwanych przez
Zamawiającego - Zadanie nr 3 - obejmuje:
III.I

Zakres usługi
obejmuje:

w

Oddziale

w

Będzinie

przy

ul.

Promyka

30,

1. Stałą, całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną: osób* i mienia**, zwaną dalej
„usługą” na terenie oddziału Zamawiającego, obejmującą swym zakresem:
1) place postojowe, budynki wykazane w Załączniku Nr 1c, do umowy, ich
pomieszczenia oraz rzeczy znajdujące się w tych pomieszczeniach,
2) pojazdy parkujące na placach postojowych, w garażach oraz na parkingach,
wykazane szczegółowo w Załącznikach Nr 2c i 2d do umowy,
wraz z ciągłym nieprzerwanym monitoringiem operacyjnym polegającym na:
a) stałym śledzeniu, rejestracji oraz gromadzeniu danych dotyczących stanu
powierzonego do ochrony mienia, wykazanego szczegółowo w Załącznikach Nr 1c
oraz 2c i 2d do umowy - w celu jego prawidłowego zabezpieczenia przed:
kradzieżą, włamaniem, wszelkimi wypadkami nadzwyczajnymi, zamachami, a
także atakami terrorystycznymi,
b) gromadzeniu w/w danych, gromadzenie przez Wykonawcę tych danych musi
następować z wykorzystaniem urządzeń do masowego przechowywania danych
udostępnionych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne
prawo wglądu do zarejestrowanych (zgromadzonych na urządzeniach służących
do masowego przechowywania danych) przez system monitoringu danych i
materiałów.
2. Przedmiotowa usługa prowadzona będzie według sporządzonego przez Wykonawcę
grafiku służb uwzględniającego zapewnienie odpowiedniej obsady na każdej
zmianie, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił
2 osobową obsadę pracowników w pomieszczeniu portierni bramowej przez całą
dobę. według sporządzonego przez siebie grafiku służb przy uwzględnieniu
zapisów poniższej Tabeli, w sposób gwarantujący pełne, należyte i staranne
wykonanie usługi.
Pracownicy muszą spełniać co najmniej wymagania zawarte w art.31 ustawy o
ochronie osób i mienia oraz powinni być nadzorowani przez przynajmniej jedną
osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Tabela
Godziny pracy

Stanowisko

Ilość obsady

6ºº - 18ºº

pracownik ochrony

1 osoba

18ºº - 6ºº

pracownik ochrony

2 osoby

Zakres czynności Wykonawcy zawiera Załącznik Nr 3d do umowy.
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3. Doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną: osób* i mienia ** zwaną dalej „usługą” na
terenie oddziału Zamawiającego podczas organizowanych przez Zamawiającego
imprez okolicznościowych. Przedmiotowa usługa będzie świadczona maksymalnie 3
razy w roku, czas trwania realizacji każdej usługi maksymalnie do 8 godzin. Usługa
ma być świadczona przez co najmniej trzech pracowników Wykonawcy (nie licząc
pracowników pełniących stałą, bezpośrednią ochronę, o której mowa w ust.1)
spełniających co najmniej wymagania zawarte w art.31 ustawy o ochronie osób i
mienia, przy czym
jeden z pracowników winien być wpisany na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Przedmiotowa usługa obejmuje swym zakresem:
1) place postojowe, budynki wykazane w Załączniku Nr 1c do umowy, ich
pomieszczenia oraz rzeczy znajdujące się w tych pomieszczeniach,
2) pojazdy parkujące na placach postojowych, w garażach oraz na parkingach,
wykazane szczegółowo w Załączniku Nr 2c i Nr 2d do umowy,
Zamawiający powiadomi pisemnie na adres e-mail:…………………. Wykonawcę o
terminie imprezy okolicznościowej, co najmniej na 10 dni przed planowaną imprezą.
4. Zapewnienie co najmniej jednego analizatora do badania zawartości alkoholu
w
wydychanym powietrzu (w celu badania trzeźwości pracowników) o minimalnych
wymaganiach techniczno –użytkowych:
1) minimalny zakres temperatury: od 0°C do 40°C (podczas pracy),
2) minimalny zakres temperatury: od -10°C do + 50°C (podczas składowania),
3) zakres pomiarowy wartości stężenia masowego etanolu w wydychanym powietrzu:
od 0,00 mg/l do min.2,60 mg/l,
4)wynik pomiaru powinien być podawany w miligramach etanolu na litr
wydychanego powietrza (mg/l) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
5) posiada wbudowane urządzenie umożliwiające wydruk wyniku badania w
języku polskim z podaniem, co najmniej następujących danych:
a) nazwy(symbolu) i numeru fabrycznego urządzenia pomiarowego,
b) daty (rok, miesiąc, dzień) i czasu wykonywania testu (godzina, minuta),
c) wynik wraz z jednostką miary,
6) posiada decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar dotyczącą zatwierdzenia typu
analizatora oraz świadectwo pierwotnej legalizacji, a także będzie poddawany
kalibracji zgodnie z zaleceniem producenta oraz obowiązującymi przepisami.
III.II Zakres usługi na pętli autobusowej w Będzinie przy ul. Kościuszki obejmuje:
1. Bezpośrednią ochronę fizyczną: osób* i mienia**, zwaną dalej „usługą”, na terenie
pętli autobusowej w Będzinie przy ul. Kościuszki, obejmującą swym zakresem:
1) plac postojowy, budynek socjalny kierowców i jego pomieszczenia oraz rzeczy
znajdujące się w tych pomieszczeniach,
2) pojazdy parkujące na placu postojowym,
wraz z monitoringiem operacyjnym punktu socjalnego polegającym na:
• śledzeniu, rejestracji oraz gromadzeniu danych dotyczących stanu powierzonego
do ochrony mienia, wykazanego szczegółowo w Załączniku Nr 1 d do umowy w celu jego prawidłowego zabezpieczenia przed: kradzieżą, włamaniem,
wszelkimi wypadkami nadzwyczajnymi, zamachami, a także atakami
terrorystycznymi,
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• gromadzeniu w/w danych, gromadzenie przez Wykonawcę tych danych musi
następować z wykorzystaniem urządzeń do masowego przechowywania danych
udostępnionych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne
prawo wglądu do zarejestrowanych (zgromadzonych na urządzeniach służących
do masowego przechowywania danych) przez system monitoringu danych i
materiałów.
2. Przedmiotowa usługa prowadzona będzie według sporządzonego przez
Wykonawcę grafiku służb uwzględniającego zapewnienie odpowiedniej obsady na
każdej zmianie, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
zapewnił 1 osobową obsadę pracowników w punkcie socjalnym kierowców na
terenie dworca autobusowego na ulicy Tadeusza Kościuszki w Będzinie codziennie
w godzinach 18:00 – 8:00, według sporządzonego przez siebie grafiku służb przy
uwzględnieniu zapisów załącznika nr 3e do umowy, w sposób gwarantujący pełne,
należyte i staranne wykonanie usługi.
Pracownicy muszą spełniać co najmniej wymagania zawarte w art.31 ustawy o
ochronie osób i mienia oraz powinni być należycie wyposażeni, w sposób
gwarantujący pełne, należyte i staranne wykonanie przedmiotu zamówienia oraz
nadzorowani przez przynajmniej jedną osobę wpisaną na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej. Zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik
nr 3e do umowy.
3. Wykonawca będzie realizował usługę również z wykorzystaniem urządzeń
Zamawiającego (system monitoringu wizyjnego).
III.III Zakres usługi na pętlach autobusowych znajdujących się na końcowych
przystankach autobusowych linii obsługiwanych przez Zamawiającego obejmuje:
Bezpośrednią ochronę fizyczną: osób* i mienia**, zwaną dalej „usługą”, na terenie
przystanków końcowych linii obsługiwanych przez Zamawiającego, których wykaz
stanowi załącznik nr 1e do umowy.
Przedmiotowa usługa ma na celu zabezpieczenie kierowców oraz pojazdów
parkujących na przystankach końcowych ma także zapobiegać kradzieżom oleju
napędowego z autobusów przez kierowców. Szczegółowy zakres czynności
wykonywanych w ramach tej usługi zawiera załącznik nr 3f do umowy.
IV. Uwaga dotycząca wszystkich zadań:
Zamawiający nie wymaga, aby pracownik (pracownicy) nadzorujący wpisany na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stale przebywał w punktach
ochrony.
§2
Warunki umowy i warunki płatności
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1.

Całkowita cena transakcji brutto wynosi:
……………….zł (słownie:
………………….
zł), podatek
VAT: ……………….. złotych (słownie:
…………….. zł).
2. Całkowita cena transakcji , o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) całkowitą cenę brutto za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 część I
niniejszej umowy, która wynosi: ………………………..zł (słownie:
………………………………….……………………………………………….. ),
podatek VAT: ………………………zł (słownie: ………………………………
..……………………………....…………………………….……………………) ,
przy czym miesięczne wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu umowy
wynosi: …………………………..zł (słownie :…………………………………...
……………………………………………………………………………......…),
2) całkowitą cenę brutto za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 część II
niniejszej umowy, która wynosi: ………………………..zł (słownie:
……………………….……………………………………………………….…..),
podatek VAT ………………………zł (słownie:……………………………….
………………………………..…………………………………….….),
przy
czym miesięczne wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu umowy wynosi:
…………………………..zł (słownie: ………………….……………………….
………………………………………………………………………………....…),
3) całkowitą cenę brutto za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 część III
niniejszej umowy, która wynosi: ………………………..zł (słownie:
………………………. ………………………………………………….. ), podatek
VAT …………………………zł (słownie: ………………………………..………)
przy czym miesięczne wynagrodzenie netto za:
a) realizację przedmiotu umowy opisanego w §1
część III.I wynosi:
…………………………..zł
(słownie:
…………………………….
…………………………………………………………………………....…),
b) realizację przedmiotu umowy opisanego w §1
część III.II wynosi:
…………………………..zł (słownie: ……………………………………….
……………………………………………………………..…………....…),
c) realizację przedmiotu umowy opisanego w §1
część III.III wynosi:
…………………………..zł
(słownie:
……………….………………….
………………………………………………………………….………....…).
2. Rozliczenie za realizację usługi ochrony mienia i osób odbywać się będzie pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur
VAT.
3. Podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie stanowić protokół
potwierdzenia wykonania usługi, którego wzory stanowią Załączniki nr: 5a, 5b , 5c ,
5d oraz 5e do Umowy.
4. Fakturowanie realizacji usługi odbywać się będzie według stawek miesięcznego
wynagrodzenia określonych w ust.2, odpowiednio dla każdego zadania.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, upoważnionym do otrzymania faktur
VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej: 6442521816.
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6. Zamawiający dokona zapłaty za realizację usługi i ochrony mienia i osób przelewem
w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę co
najmniej na 20 dni przed terminem płatności pod rygorem utraty prawa naliczenia
odsetek za opóźnienia w zapłacie za okres od trzydziestego pierwszego dnia od
wystawienia faktury do dwudziestego dnia po otrzymaniu jej przez Zamawiającego.
7. W razie naruszenia przez Wykonawcę, któregoś obowiązku podatkowego, w
szczególności obowiązku odnoszącego się do archiwizowania kopii faktur sprzedaży
dla celów VAT i podawania należnego podatku w deklaracjach podatkowych, jak
podano w stosownym ustawodawstwie, ponosi on pełną odpowiedzialność za szkody
wobec Zamawiającego.
8. Częściowa zapłata za fakturę VAT, jak również nieterminowe uregulowanie
należności, nie upoważnia Zamawiającego do otrzymania dokumentu
uprawniającego do skorzystania z ulgi na rzecz PFRON. 1
9. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu stosowny dokument
uprawniający do skorzystania z ulgi w zobowiązaniach na rzecz Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), tj. informację o kwocie
obniżenia, niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności przez
Zamawiającego, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup usługi wskazany na fakturze
VAT, w formacie PDF drogą elektroniczną na adres e - mail: sekretariat@pkm.pl W
przypadku, gdy Zamawiający dokona płatności w ostatnim dniu terminu płatności i
tego dnia płatność nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Wykonawcy,
Zamawiający zobowiązany jest dla udowodnienia dokonania płatności w terminie do
przedstawienia Wykonawcy potwierdzenia wykonania przelewu należności w
terminie. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku
bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu1.
10. Zapłata należności, za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem
bankowym na konto bankowe nr: …………………………...
11. Zamawiający dokonuje zapłaty wyłącznie na rachunek bankowy ujawniony w
elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, na tzw.
„białej liście podatników”, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług („Wykaz”). W przypadku, gdy wskazany w ust. 10
numer rachunku bankowego nie jest ujawniony w wykazie, na który Zamawiający
zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie (cenę), uprawnia Zamawiającego do
wstrzymania się z dokonaniem zapłaty, aż do:
1) dnia ujawnienia rachunku bankowego w wykazie
lub
2) do dnia wskazania Zamawiającemu innego rachunku bankowego ujawnionego w
wykazie, na który Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie, o
którym mowa w ust. 1.
3) w przypadku niewskazania rachunków, o których mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu, należność za wykonaną usługę, zostanie uregulowana za pomocą
mechanizmu podzielonej płatności, bez względu na wartość faktury.
Wstrzymanie się z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego (w odniesieniu do
pkt. 1 i 2) nie stanowi podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie przez
Dotyczy Wykonawców gwarantujących ulgę we wpłacie na PFRON, w przypadku Wykonawców nie
gwarantujących przedmiotowej ulgi zapis zostanie usunięty.

1
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Zamawiającego, jak również wszelkich innych negatywnych konsekwencji dla
Zamawiającego (np. podstawy do odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania
umowy, zapłaty kar umownych lub odszkodowania).
12. Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191),
wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla wykonanych w
ramach umowy usług.
13. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu,
realizując obowiązek nałożony przez art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1292).
14. Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018r., poz.
2191), wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla
wykonanych w ramach przedmiotowej umowy usług.
§3
Okres obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na okres: od ………… do ……………… .
§4
Prawa i obowiązki Zamawiającego
1.Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazywanie Wykonawcy aktualnych wykazów obiektów, pomieszczeń i
pojazdów, o których mowa w §1: części I ust. 1 pkt 1, 2;części II ust. 1 pkt 1,2;
2) nieodpłatne udostępnianie zatrudnionym przez Wykonawcę pracownikom ochrony
– dla każdego zadania - dostępu do pomieszczenia socjalnego w miejscu
wykonywania zamówienia oraz możliwość nieodpłatnego korzystania przez
personel Wykonawcy z energii elektrycznej w celach związanych z
wykonywaniem zamówienia. Pracownicy ochrony zobowiązani są do utrzymania
ładu i porządku w udostępnionym pomieszczeniu socjalnym, oraz utrzymania
porządku na chodniku przylegającym do portierni tj. odśnieżanie w okresie
zimowym i koszenie trawnika w okresie letnim (we własnym zakresie),
3) dostarczanie Wykonawcy bloczków przepustek jednorazowych w celach
prowadzenia ewidencji,
4) przekazanie Wykonawcy obowiązującej w przedsiębiorstwie Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego oraz udzielenie niezbędnych informacji w zakresie
topografii budynków, rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, miejsc
szczególnie narażonych na powstanie szkody (np. pomieszczeń wyposażonych w
ujęcie wody), rozmieszczenia wyłączników głównych energii elektrycznej,
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zaworów głównych wodnych i gazowych, wyłączników urządzeń
podtrzymujących
napięcie,
wyłączników
i
włączników
systemów
antywłamaniowych i przeciwpożarowych przez:
a) Kierownika Oddziału Dąbrowa Górnicza – Oddział Dąbrowa Górnicza,
b) Kierownika Oddziału Sosnowiec – Oddział Sosnowiec i budynek
mieszkalny w Sosnowcu przy ulicy Lenartowicza 73 z otoczeniem.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony osób i mienia oraz monitoringu
operacyjnego przez Wykonawcę,
2) wglądu oraz zgrywania na przenośne czytniki – na zasadach wyłączności – do
zarejestrowanych
(zgromadzonych
na
urządzeniach
do
masowego
przechowywania danych) w ramach systemu monitoringu danych i materiałów,
3) do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn określonych w § 6
ust. 4 lub § 8 ust.3.
3. Zamawiający przekazuje pod ochronę i monitoring operacyjny obiekty odpowiednio
zabezpieczone, posiadające ogrodzenie zewnętrzne oraz oświetlenie i zabezpieczone
przed pożarem.
§5
Prawa i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiada za jakość świadczonych usług, przestrzeganie przepisów BHP
i ochrony środowiska, wykonuje usługi we własnym
zakresie, na własną
odpowiedzialność, za pomocą własnego sprzętu i urządzeń, środkami i robocizną.
Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do:
1) przekazania imiennej listy osób/pracowników wykonujących czynności w ramach
realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga aby lista pracowników była
każdorazowo aktualizowana po wymianie pracowników (np. zwolnieniu
pracownika). Aktualną listę pracowników wykonujących czynności w ramach
realizacji przedmiotu umowy należy dostarczyć Właścicielowi/om procesu usług,
2) przeszkolenia pracowników, wykonujących czynności w ramach realizacji
przedmiotu umowy, we właściwej komórce BHP Zamawiającego w zakresie
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania przedmiotu umowy;
fakt przeszkolenia Wykonawca musi uzyskać w formie pisemnej,
W przypadku dokonywania przez Wykonawcę zmian w składzie osobowym
pracowników w trakcie realizacji umowy, każdy z nich obowiązkowo musi zostać
przeszkolony w przedmiotowym zakresie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom ochrony jednolitego
ubioru oraz identyfikatorów umożliwiających identyfikację Wykonawcy oraz
poszczególnych pracowników ochrony.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Zamawiającego za
wszelkie szkody wyrządzone przez personel Wykonawcy, jak i osoby trzecie w
mieniu Zamawiającego, jakie obejmuje usługa ochrony i monitoringu, oraz za
skradzione mienie Zamawiającego oraz szkody na zdrowiu lub życiu osób
przebywających na terenie obiektów objętych ochroną spowodowane niewłaściwym
wykonaniem usługi.
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4. Wykonawca zobowiązuje się reagować na zaistniałe niepożądane zdarzenia za pomocą
posiadanego wyposażenia (dopuszczonego przepisami prawa) stosownie do
wykonywanych zadań.
5. Na wypadek konieczności sprawowania ochrony osób i mienia w trakcie plenerowych
imprez okolicznościowych organizowanych przez Zamawiającego, Zamawiający
określi zakres usług ochrony indywidualnie z możliwością wstrzymania lub
ograniczenia jej zakresu, według cen negocjowanych z Wykonawcą.
6. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy – w czasie obowiązywania
umowy oraz po jej rozwiązaniu – wszystkie informacje, jakie uzyskał w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
7. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określają Załączniki Nr 3a, 3b, 3c, 3d,
3e oraz 3f do Umowy.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję w zakresie ochrony osób i
mienia, w całym okresie obowiązywania umowy. W przypadku wygaśnięcia lub
zmiany zakresu koncesji przed upływem wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
ma obowiązek przedłożyć nową, obowiązującą koncesję przed upływem wygaśnięcia
poprzedniej koncesji, nie później jednak niż na 3 dni przed wygaśnięciem
obowiązującej koncesji. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży ważnej
koncesji lub koncesja zostanie cofnięta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, z winy Wykonawcy, w dniu ostatniego dnia
ważności koncesji. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić
karę umowną, o której mowa §6 ust. 2umowy.
9. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu ulgę we
wpłacie na PFRON w wysokości minimalnej …….% z tytułu korzystania przez
Zamawiającego z usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy,
w tym w szczególności gwarantuje spełnianie przez Wykonawcę warunków,
stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., Nr 426 z późn. zm.),
do tej minimalnej miesięcznej ulgi1.
10. W przypadku, gdy ulga we wpłacie na PFRON zagwarantowana zgodnie ust. 11
niniejszej umowy w danym miesiącu będzie niższa niż zagwarantowana w ust. 11,
Wykonawca zobowiązany do naprawienia szkody z tego tytułu poprzez zapłatę
kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy zagwarantowaną miesięczną ulgą, a
rzeczywistą ulgą w danym miesiącu1.
11. Zamawiającemu wobec Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia naprawienia
pełnej szkody tj., obejmującej rzeczywiste straty i utracone pożytki na skutek
niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., Nr 426 z późn. zm.) w zakresie obniżenia
wpłat Zamawiającego na PFRON z tytułu zakupu usługi u Wykonawcy1.
12. Personel Wykonawcy podczas pełnienia usług ochrony powinien być przez
Wykonawcę zaznajomiony z obiektami Zamawiającego, podlegającymi ochronie co
najmniej w zakresie topografii budynków, rozkładu pomieszczeń, dróg
ewakuacyjnych, miejsc szczególnie narażonych na powstanie szkody (np.
pomieszczeń wyposażonych w ujęcie wody), rozmieszczenia wyłączników
głównych energii elektrycznej, zaworów głównych wodnych i gazowych,
wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie, wyłączników i włączników
systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych.
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13. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać
ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności
gospodarczej (dokument ten stanowi załącznik nr 12 do umowy) obejmującej
między innymi świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, na
kwotę nie mniejszą niż:
1) dla zadania nr 1 - 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100),
2) dla zadania nr 2 - 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100),
3) dla zadania nr 3 - 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
14. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 13, przed
zakończeniem okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia, której
termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania Umowy i do przesłania
Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego odnowienie.
15. Wykonawca zobowiązuje się, iż polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 13, będzie obejmowała
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody, wyrządzone
Zamawiającemu lub osobom trzecim.
16. Wykonawca zapoznał się z Wymagania w zakresie bezp. informacji dla
KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujących zamieszczonymi na stronie
www.pkm.pl w zakładce informacje o przetargach.
17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów kodeksu pracy przez cały
okres obowiązywania umowy w stosunku do osób realizujących zadania, o których
mowa w § 1 niniejszej umowy.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o nie przestrzeganiu przez
Wykonawcę kodeksu pracy, Zamawiający powiadomi o tym fakcie odpowiednie
organy Państwowe, oraz może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
18. W przypadku nie przestrzeganie przez Wykonawcę obowiązku, o który mowa w
powyższym ust. 17, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami
finansowymi lub prawnymi wobec Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
będzie do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych, a poniesionych
przez Zamawiającego.
§6
Kary umowne
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
1) za każdy dzień nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy
stwierdzony indywidualny przypadek, a w szczególności za:
a) niewykonywanie obowiązku stałego śledzenia, rejestracji oraz gromadzenia
danych dotyczących stanu powierzonego do ochrony mienia,
b) nieprowadzenie ewidencji wydawanych przepustek jednorazowych lub stałych,
c) nie prowadzenie rejestru wydawanych kluczy do pomieszczeń,
d) nie prowadzenie ewidencji ruchu pojazdów obcych wjeżdżających w celach
zaopatrzenia i innych,
e) nie prowadzenie ewidencji ruchu i kontroli pojazdów własnych Zamawiającego,
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2.

3.

4.

5.
6.

f) brak kontroli pojazdów obcych wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu
zakładu Zamawiającego,
g) nie prowadzenie książki raportów, zawierającej codzienne wpisy z przebiegu
służby,
h) przebywanie na terenie zakładu Zamawiającego osób nieuprawnionych lub bez
przepustki,
i) nie zapewnienie przez Wykonawcę stanu osobowego, o którym mowa w §1 pkt
1,
j) nieprowadzenie ewidencji przepustek materiałowych,
k) niezapewnienie przez Wykonawcę stanu osobowego, o którym mowa w §1,
2) za skradzione mienie w wysokości odpowiadającej wartość przedmiotu
skradzionego wyliczonej na podstawie amortyzacji w dniu kradzieży.
W razie odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %
ceny transakcji, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
W razie odmowy wykonania przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,
Zamawiający naliczając kary umowne może zlecić wykonanie usługi osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty wykonania zastępczego
Zamawiający potrąci z należności wynikających z jeszcze niezapłaconych faktur.
W przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia (m. in. utraty lub zawieszenia koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie działalności detektywistycznej i ochroniarskiej),
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy oraz zlecić wykonanie usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W takim przypadku ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
Należności za kary umowne będą rozliczane poprzez kompensatę w terminach
płatności faktur za wykonane usługi.
W przypadku wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar
umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania ponad wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§7
Dopuszczalny zakres zmian umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona:
1) terminu realizacji usług ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od
Zamawiającego jak i od Wykonawcy - w zakresie koniecznym,
2) regulacji prawnych, które weszły w życie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany - w zakresie koniecznym,
3) zaistnienia po zawarciu umowy okoliczności siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego i
nieprzewidywalnego lub takiego, któremu przy zachowaniu najwyższej
staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków,
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4) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron, z tym zastrzeżeniem, że
zmiany te nie mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, w przypadku zmiany: ustawowej stawki
podatku od towarów i usług.
3. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 , zwiększeniu lub zmniejszeniu (odpowiednio
do zmiany stawek VAT) ulegną:
1) kwoty podatku VAT zawarte w cenach jednostkowych,
2) ceny jednostkowe (ceny te zostaną zmienione odpowiednio o kwotę, o jaką
zmianie uległ podatek VAT).
§8
Ustalenia końcowe
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wydania nakazu zajęcia
majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszenia w rażący sposób
warunków umowy przez Wykonawcę.
4. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie niniejszej umowy lub
opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami siły wyższej.
Przez siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności leżące poza kontrolą Stron
niniejszej umowy, a w szczególności: wojny, rozruchy, strajki, lokauty i inne spory
zbiorowe, klęski żywiołowe, pożary, sabotaże, pandemie.
5. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie znajdują zastosowanie przepisy ZDSO i
Kodeksu cywilnego.
7. W przypadkach zaistnienia sporu, właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
§9
Normy ISO w Spółce
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1. Zamawiający oświadcza, że w Spółce wdrożony został Zintegrowany System
Zarządzania zgodny z normą EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N
45001: 2018.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest podczas całego okresu trwania
umowy, realizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji
nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych” oraz polityce ZSZ
stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że funkcję koordynatora do zagadnień określonych w ust. 1,
pełni Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
3. Zamawiający ustanawia:
1) Właścicieli procesu usług:
- …………………………….. - Kierownik Oddziału Dąbrowa Górnicza,
- ……………………………. – Kierownik Oddziału Sosnowiec,
- …………………………… - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i
eksploatacyjnych.
2) Koordynatorów usług:
- …………………. - Kierownik Działu Technicznego w Oddziale w Sosnowcu,
- …………………. – Kierownik Działu Technicznego w Oddziale w Dąbrowie
Górniczej,
- ……………………………………………………………………
4. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktów sprawie realizacji niniejszej umowy w
osobie ……………..., tel. …………………. e-mail: …………..

§ 10
Ochrona danych osobowych
Powierzenie danych osobowych, których administratorem jest Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, do przetwarzania w celu wykonania
Umowy nastąpi na podstawie odrębnej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 11 do
niniejszej Umowy.
§ 11
Załączniki stanowiące integralną część umowy
Załącznik nr 1a – wykaz obiektów, pomieszczeń i mienia podlegających ochronie w
Oddziale w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 60,
Załącznik nr 1b – wykaz obiektów, pomieszczeń i mienia podlegających ochronie w
Oddziale w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73,
Załącznik nr 1c – wykaz obiektów, pomieszczeń i mienia podlegających ochronie w
Oddziale w Będzinie przy ul. Promyka 30,
Załącznik nr 1d – wykaz obiektów i pomieszczeń podlegających ochronie na pętli
autobusowej w Będzinie przy ul. Kościuszki,
Załącznik nr 1e – wykaz przystanków końcowych,
Załącznik nr 1f – wykaz obiektów, pomieszczeń i mienia podlegających ochronie w
Oddziale w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 – budynek
mieszkalny,
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Załącznik nr 2a – wykaz pojazdów eksploatowanych w PKM Sosnowiec Oddział
Dąbrowa Górnicza, parkujących na placach postojowych, w garażach
oraz na parkingach, które obejmuje usługa ochrony – załącznik
udostępniany na wniosek Wykonawcy,
Załącznik nr 2b – wykaz pojazdów eksploatowanych w PKM Sosnowiec Oddział
Sosnowiec, parkujących na placach postojowych, w garażach oraz
na parkingach, które obejmuje usługa ochrony
–
załącznik
udostępniany na wniosek Wykonawcy,
Załącznik nr 2c – wykaz pojazdów w PKM Sosnowiec Oddział Będzin, parkujących na
placach postojowych, w garażach oraz na parkingach, które obejmuje
usługa
ochrony– załącznik udostępniany na wniosek Wykonawcy,
Załącznik nr 2d – wykaz pojazdów w PKM Sosnowiec Oddział Będzin, parkujących na
placach postojowych, w garażach oraz na parkingach, które obejmuje
usługa ochrony– załącznik udostępniany na wniosek Wykonawcy,
Załącznik nr 3a – zakres czynności Wykonawcy - Oddział Dąbrowa Górnicza,
Załącznik nr 3b – zakres czynności Wykonawcy – Oddział Sosnowiec,
Załącznik nr 3c – zakres czynności Wykonawcy – budynek mieszkalny,
Załącznik nr 3d – zakres czynności Wykonawcy – Oddział Będzin izba tradycji
komunikacji,
Załącznik nr 3e – zakres czynności Wykonawcy – pętla autobusowa Będzin ul.
Kościuszki,
Załącznik nr 3f – zakres czynności Wykonawcy przystanki końcowe,
Załącznik nr 4 – wzór ewidencji pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń,
Załącznik nr 5a – protokół potwierdzenia wykonania usługi Oddział Dąbrowa
Górnicza,
Załącznik nr 5b – protokół potwierdzenia wykonania usługi Oddział Sosnowiec,
Załącznik nr 5c – protokół potwierdzenia wykonania usługi Oddział Będzin,
Załącznik nr 5d – protokół potwierdzenia wykonania usługi pętla autobusowa w
Będzinie ul. Kościuszki,
Załącznik nr 5e – protokół potwierdzenia wykonania usługi przystanki końcowe,
Załącznik nr 6 – Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych” wraz z
polityką ZSZ,
Załącznik nr 7a – wzór obowiązującej w Spółce przepustki jednorazowej– załącznik
udostępniony na etapie podpisania umowy,
Załącznik nr 7b – wzór obowiązującej w Spółce przepustki stałej– załącznik
udostępniony na etapie podpisania umowy,
Załącznik nr 7c – wzór obowiązującej w Spółce legitymacji pracowniczej– załącznik
udostępniony na etapie podpisania umowy,
Załącznik nr 7d – wzór obowiązującej w Spółce przepustki materiałowej– załącznik
udostępniony na etapie podpisania umowy,
Załącznik nr 8 – wzór obowiązującego w Spółce protokołu z badania
przeprowadzonego analizatorem wydechu,
Załącznik nr 9 – oferta Wykonawcy- załącznik dołączony na etapie podpisania umowy,
Załącznik nr 10 – lista upoważnionych pracowników Zamawiającego oddział Będzin–
załącznik udostępniony na etapie podpisania umowy,,
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Załącznik nr 11 – wzór umowy powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego
przetwarzania zbioru danych osobowych,

Załącznik nr 12 – polisa lub inny dokument ubezpieczenia– załącznik dołączony na
etapie podpisania umowy.

Zamawiający:
..................

Wykonawca:

..................
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